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AGENDA
Encontro de formação da IM na
diocese de Évora, no dia 29 de
Abril de 2017.
Encontro de formação da IM na
diocese do Algarve, no dia 30
de Abril de 2017.
Encontro de formação da IM na
paróquia de S. João de Loure,
diocese de Aveiro, no dia 5 e 6
Maio.
Encontro de animação da IM na
diocese de Vila Real, no dia 20
de Maio 2017.
ESTANDARTE I.M.
DA DIOCESE AVEIRO

NOTÍCIAS
Infância Missionária
Diocese VILA REAL e SANTARÉM

Infância Missionária: Rua ilha do Príncipe, 19 - 1170-182 Lisboa

“COM AS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”

Acolhimento: “COM JESUS DA CRUZ À LUZ”
IMPORTANTE: Motivar as crianças para seguir o caminho e as palavras de Jesus
que nos ensina a passar das lágrimas à alegria da redenção, de uma morte de cruz à
grande esperança da Ressurreição.

Material
1.Uma cruz para as crianças
poderem levar.
2. Números da via-sacra.
para colorir em casa.
3. Imagens dos continentes.
4. Um terço.
2. Com o grupo preparamos uma cruz: significa que
antes de começar o caminho da via-sacra, podemos
colar na cruz que as crianças vão levar alguns
papelinhos com os nomes de cada criança do
grupo ou intenções pela família, colégio, paróquia…
3. Vamos realizar uma via-sacra com as crianças
da I.M.. com uma intenção especial: rezar pelas
crianças dos 5 continentes. Para isso o animador vai
marcar um caminho fora da igreja e vai pendurar os
números de cada estação da via-sacra, (colocando
um continente entre cada duas estações), fazendo
com que a oração chegue até à igreja junto do círio
pascal.
4.O número de cada estação tem uma imagem que
pode ser colorida em casa por cada criança, por isso,
depois de terminar a atividade o animador entrega
uma imagem das utilizadas, para que cada criança
leve para casa.

Resultado

Resultado: ver PDF anexo,
tem cada estação com
imagens que entregamos
depois da atividade para
colorir em casa.

2

Passo a Passo
1. Para sensibilizar o início da atividade o animador
deve falar com as crianças sobre o caminho que
Jesus fez com a cruz, e podemos terminar a
explicação falando sobre a passagem da morte à
Vida, da escuridão à luz. Indicando que Jesus não
está morto, que ressuscitou!
5.Não precisamos fazer muitas leituras com as
crianças em cada estação, podemos fazer todo o
percurso na mesmo ordem:
a)Junto à imagem do continente, fazemos um pedido
pelas crianças do continente (que sejam as crianças
que façam as petições).
b)Anunciamos a estação que corresponde uma por
uma, até o fim: (I-II-II-IV…XII..).
c)Só rezamos uma Ave Maria ou um Pai Nosso em
cada estação.
6.O objetivo é fazer o caminho da cruz com as
crianças e levá-las ao grande momento da luz de
Cristo. Deixaríamos a cruz que levaram as crianças
na entrada da igreja e chegaríamos todos junto ao
círio pascal utilizado na celebração da vigília pascal
que é símbolo de Cristo Ressuscitado.
7.Agora com as crianças vamos preparar o círio
próprio da I.M. para acender no grupo cada vez que
rezamos juntos.

Formação: ORAÇÃO - FORÇA DO MISSIONÁRIO
Passo a Passo

Material

1.Um círio para
preparar entre todos.
2.Velas

1) Este momento de formação tem como objetivo mostrar
o momento litúrgico da luz realizado na vigília pascal. passo a passo.
2) Sabemos que este momento é realizado pelo Senhor
padre na liturgia, mas, queremos que as crianças da I.M.
reconheçam o magnífico sentido deste momento e entre
elas possam realizar os passos do círio.
3) A finalidade é ajudar para que as nossas crianças compreendam o significado da luz e a presença do círio
pascal nas igrejas.
4) O animador deve com as crianças preparar um círio com o grupo e para o grupo, de modo, que este
círio seja aceso nos momentos de reunião e de oração com o grupo da I.M.
5) Para preparar o círio o animador deve seguir os passos da imagem que preparámos e que sejam as
crianças a realizar e repetir em voz alta cada momento dessa preparação.
6) Depois de terminado o círio, na medida do possível, pedimos ao pároco para abençoar o nosso círio e
o acender.
7) Depois passamos essa luz numa vela para cada criança explicando que a luz de Cristo é para todos, e as
crianças da Infância recebem esta luz para ser luz em todo o lugar, em casa, na paróquia, na escola…

Resultado - Círio Pascal - Cristo Luz do Mundo
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Oração / Envio
MATERIAIS
1. Imagens de Maria
para colorir
2. oração

PASSO A PASSO

Com Jesus e com Maria
Missionários todo o dia!
Para o mês de Maio queremos preparar com as crianças algum
material que possam distribuir pelas paróquias como presente da
I.M. é uma das formas como as crianças podem evangelizar. Uma
família animadora da I.M. propôs a ideia de realizar uma pagela
com uma oração feita pelas crianças acompanhada de uma imagem
colorida pelo grupo da Infância Missionária para o mês de Maria.
Queremos que esta proposta faça parte deste boletim, apoiando o
nosso lema: crianças evangelizam crianças. Neste caso as nossas
crianças vão evangelizar nas paróquias. Ótimo!

1) Apresentamos com antecipação um
número de pagelas com imagens para
colorir pelas crianças da I.M. onde podem convidar amigos da paróquia ou
do bairro ou da escola para colorir.
2) Na medida do possível, sejam ajudadas pelos pais ou animadores.
3) Combinando com o pároco, podem
entregar este material no início ou no
final da missa para terminar rezando
todos uma Ave Maria antes de sair da
igreja.
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[No fruto colar a pergunta do filho.
E para os pais enviar a respostas ]

Tema do próximo encontro #8:

Recomendações:

COM MARIA MISSIONÁRIOS
TODO O DIA!

1. Não esqueças os lemas em cada encontro:
“DAS CRIANÇAS DO MUNDO, SEMPRE AMIGOS”
“COM JESUS E COM MARIA, MISSIONÁRIOS TODO O DIA”
Mais informações : infanciaomp.pt@gmail.com / +351 935 899 233
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